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MOA INFO – ELŐSZÓ 
 
 
Kedves Olimpia Barátaink ! 
 
 
Ígéretünknek megfelelően folytatjuk a MOA INFO terjesztését a Magyar Olimpiai Akadémia 
munkájáról. Lapunkat negyedévenként jelentetjük meg. Köszönjük az eseményekről küldött 
híreket. Amennyiben az olimpiai mozgalommal kapcsolatos bármilyen tájékoztatást közzé 
kívánnak tenni kiadványunkban, annak 2011-ben is helyet adunk. 
Lapunkat Sákovicsné Dömölky Lídia vívó olimpiai bajnok szerkeszti. 
 
 
 
Dr. Jakabházyné Mező Mária 
főtitkár 

Dr. Aján Tamás 
elnök 
Dr. Magyar Zoltán    Dr. Szakály Sándor 
alelnök                      alelnök 
 

A MOA Tanács tagjai: 
Győr Béla, dr. Kovács Antal, dr. Novotny Zoltán, dr. Partali László, dr. Printz János, dr. 
Szabó Lajos, dr. Szikora Katalin, Szlatényi György, dr. Takács Ferenc, Vad Dezső 
 
Október 
  
Október 1 

I. Hajós Kupa labdarugó tornát rendeztek az 1998-99-es születésű tanulók  
csapatainak a zuglóiak. Hosszúné  Bartha Etelka igazgató köszöntötte a nyolc 
résztvevő iskola csapatát és a vendégeket. A díjakat Ihász Kálmán és Szentmihályi 
Antal olimpiai bajnokok adták át. 
A győztesnek felajánlott kupát a házigazdák nyerték. 

Október 8. 
            Fericsán Kálmán „Emberfaragó idők” c. könyvét mutatták be Újpesten. A szerző a  
            Csanádi olimpiai kör tagja. 
Október 10. 
 Dr. Temes Judit olimpiai aranyérmes úszó 80 éves. A bajnoknő 

sikeres sportpályafutása után értékes orvosi munkát folytatott. Igazi példakép! Isten  
éltesse! 

Október 11. 
            Részt vettünk az Olimpiai bajnokok Klubja rendezvényén a SYMA csarnokban. 
Október 14. 

Ószőlőn a Papp Bertalan iskolában a névadó olimpiai bajnokra emlékeztek. Az 
ünnepség után játékos sportvetélkedőn mérték össze ügyességüket a tanulók, tanárok 
és a szülők. Az érmeket B. Nagy Pál olimpiai aranyérmes vívó adta át. 

Október 14. 
A Varjú Vilmos olimpiai kör Kassai Viktor játékvezetőt és segítőjét, Vámos Tibort 
hívta meg összejövetelére, akik a labdarúgó VB-ről filmvetítéssel fűszerezett, 
rendhagyó élménybeszámolót tartottak. 
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Október 15-16. Kolozsváron a város olimpikonjaival találkozott a MOA főtitkára és Győr  
            Béla tanácstag. Killyéni András sporttörténésszel a jövő évi olimpiatörténeti  
            konferencia előkészítéséről tárgyaltak. 
Október 18.  

Az „örök ifjú” Kulcsár Győző négyszeres olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója 70. 
születésnapját ünnepeltük. Isten éltesse! 

Október 19. 
 Az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskolában rendeztük az ötkarikás iskolák  
 igazgatóinak tanácskozását, amelyen Grosics Gyula személyesen köszöntötte a  
 megjelenteket. Kiss Mihály igazgató bemutatta az intézményt, majd a tanév 
 olimpiai programját egyeztettük. A sportbemutatók után megtekintettük a Cseh  

László, Güttler Károly és Martinek János tantermeket. 
Október 20. 
            A dr. Szabó Lajos és dr. Szikora Katalin által összeállított „Olimpia és nevelés”  

kiállítás a Bóbis Gyula olimpiai kör szervezésében érkezett Kecskemétre. 
Deák György a Magyar Diáksport Szövetsége elnöke és dr. Bodóczky László a kör 
elnöke nyitotta meg az érdeklődéssel várt eseményt. 

            Köszöntöttük Tőrös Olga olimpikon tornásznőt 96. születésnapja alkalmából. 
Október 25. 
 1968. október 25-én, Hesz Mihály olimpiai bajnok lett Mexikóban. A kajak egyesben  
            első ötkarikás magyar arany érmes, Vácott ismerkedett meg a sportággal. Az évfordu- 
            ló alkalmából a bajnok a város olimpiai bajnokainak (Dónusz Éva, Gyulay Zsolt, Hesz   
            Mihály) tablóját ajándékozott a váci kajakos iskolának. 
Október 26. 

Regőczy Krisztina olimpiai ezüstérmes jégtáncos bajnokot választották a Nemzetközi 
Korcsolya szövetség (ISU) sportigazgatójává. Gratulálunk! 

Október 26. 
Miskolcon találkoztak az olimpiai baráti körök vezetői. Dr. Jakabházyné Mező Mária 
tájékoztatást adott a MOA 25 éves jubileumi ünnepségéről, ismertette a szlovák –
magyar olimpiai körök találkozójának tátrai programját. 

 A jelenlévők megtekintették a Városi Sportcsarnokban a bajnokok falát és a város  
            sporttörténeti kiállítását. 

A találkozón részt vett dr. Mendelényiné Ágoston Judit és Gedó György olimpiai 
bajnok, valamint Kiss Antal ezüstérmes is. 

Október 27.  
            Katona olimpikonokra emlékeztek a Hadtörténeti Múzeum ünnepségén. A  MOB  
            Hagyományőrző Bizottsága nevében Jakabházyné Mező Mária, Győr Béla, Domby  
            Iván, Varga János és Varga Jánosné koszorúzott.  Fodor Lajos a HM Közigazgatási     
            államtitkára emlékezett az elhunytakra.  
Október 27. 

Lemhényi Dezső kezdeményezését folytatva, Domby Iván irányításával 9 fővárosi és 
13 vidéki temetőben a vizes sportágak elhunytjainak emlékét kegyelettel őrzik. 156 
sírnál helyezték el az emlékezés virágait ez évben. 

Október 28. 
             A Pécs 2010.Európa Kulturális Fővárosa program szellemiségének megfelelően a    
             Pécsi Tudományegyetem TTK Testnevelési- és Sporttudományi Intézete  
             szervezésében Nemzetközi Sporttudományi Konferenciára került sor. Az előadók 



 4

             között dr. Szabó Tamás MOB alelnök az olimpiai nevelésről tartott előadásához  
             kapcsolódott a Magyar Sportmúzeum „Olimpiai és nevelés” című kiállítása. A  
             konferencia szervezője dr. Rétsági Erzsébet külön köszöntötte a Pécsett élő 
             olimpikonokat:Dunai János, Rapp Imre labdarúgókat, Vári Attila vízilabdázót, 
             Bodor Richárd úszót, Tolnai Márta tornászt és Jakabházyné Mező Mária főtitkárt. 
 Október 29.  
             Dr. Szabó Lajos a MOA tanács tagja nyitotta meg az „Olimpia és nevelés” c. kiállítást  
             Békéscsabán. 
Október 29. 
             Ceglédiek sportbélyeg kiállítása a helyi Sportmúzeumban, amelynek  
             megnyitóját az olimpiai barátok szervezték.  
Október 29. 
 Az olimpiai bajnokok falánál Gyulay Zsolt a MOB alelnöke tartott megemlékezést 
 a halottak napi koszorúzáson a Farkasréti temetőben, ahol az olimpiai iskolák 
            küldöttei is részt vettek. Az emlékezés virágait a hagyományokhoz híven  
            Lemhényi Dezső, Csanádi Árpád és Kolonics György nyughelyén is elhelyezték 
 Dr. Schmitt Pál Köztársasági elnök, mint a bajnokok egyike vett részt az eseményen. 

  
November 
 
November 5.  
            Keszthelyen felavatták a város tanuszodáját, amelyet a városi olimpiai kör javaslatára   
            Csik Ferencről neveztek el. 
November 8.  
           Ülésezett a MOA 25 éves jubileumi ülését előkészítő bizottság. Jakabházyné Mező  
           Mária tájékoztatójában elmondta, hogy eddig több mint háromszázan jelezték részvéte- 
           li szándékukat. Az előadások a MOA tanácstagok részéről rendben, a programot Babati  
           Lajos MOB szervezési igazgatója biztosítja, a jubileumi kiadvány Vad Dezső szerkesz-  
           tésében elkészült, a külföldi vendégek programját megszerveztük, a TF a kért helyisé- 
           geket biztosítja. Az iskolák részt vesznek a szobor parkban tartandó koszorúzáson. 
November 11.  
            A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság hagyományos konferenciáján a  
            Hadtörténeti Múzeumban részt vett dr. Szakály Sándor, dr. Jakabházyné Mező Mária   
            és Győr Béla. 
November 11. 
            A Ceglédi Sporttörténeti Bizottság a helyi Sportmúzeumban köszöntötte Kürti Béla 
            Tanár urat 95. születésnapján. Isten éltesse! 
November 11. 
           Tatabánya megyei jogú város közgyűlése döntött, hogy az Aranycsapat legendás          
           játékosáról, Grosics Gyuláról nevezik el a városi futballstadiont. A névadó                 
           ünnepséget 2011 tavaszára, az FC Tatabánya első hazai bajnoki mérkőzésének idejére  
           tervezik.  Az olimpiai bajnok kapuslegenda nevét általános iskola és futballakadémia is  
           viseli. 
  November 12.  
            A zuglói iskola újabb Hajós kupa labdarúgó tornát szervezett a névadó halálának  55.  
            évfordulójára emlékezve.  
            A végeredmény: 1. Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola II. csapata veretlenül  
                                           (Edzők: Mucha Józsefné és Simon Péter) 
                                        2. Hajós Alfréd Általános Iskola, Gödöllő 
                                        3. Hajós Alfréd Általános Iskola, Pesterzsébet  
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                                        4. Lemhényi Dezső Általános Iskola – Szent Györgyi Albert  
                                            Általános Iskola (XVI. ker.) közös csapata 
                                        5.Munkácsy Mihály Általános Iskola (Zugló) 
                                        6. Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola I. csapata 
 
 
 
 
 
November 13. 
            Szegfy László birkózó, Somogy megye első kétszeres olimpikonjának (1928, 1932)   
            emléktábla avató ünnepségén Szita Károly polgármester köszöntötte a megjelenteket. 
            A sportoló életútját egykori versenyzőtársa, Papp József korábbi olimpiai kerettag        
            birkózó méltatta, a MOA koszorúját Jakabházyné Mező Mária főtitkár helyezte el 
November 14. 

Pézsa Tibor  kardvívó olimpiai bajnok 75 éves! Isten éltesse! 
November15. 
            Életének 78. évében súlyos betegség után elhunyt Polyák Imre, olimpiai bajnok   
            birkózó, a Nemzet Sportolója. Polyák Imre életútja az akarat diadalát hirdeti.             
           1952-ben Helsinkiben húsz évesen mutatkozott be az olimpiai szőnyegen, 
           ahol ezüst érmet akasztottak a 62 kg-os, pehelysúlyú kötöttfogású versenyző nyakába.  
           1956-ban Melbourne-ben ezüst érmet, 1960-ban Rómában ismét ezüst érmet nyert,  
            végül 1964-ben Tokióban a dobogó legfelső fokára szólították. Életútja elismeréseként  
            beválasztották a nemzetközi birkózó hírességek csarnokába. A MOA számos külföldi  
            és hazai eseményén részt vett.  
November 16. 
 Kertész Aliz tornász olimpiai bajnoknő 75-ik születésnapját ünnepelte. Isten éltesse! 
November 16.  
           Várpalotán az olimpiai baráti kör „Sikeres magyarok, magyar sikerek az olimpiákon”c. 
 kiállítását Katona Csaba alpolgármester nyitotta meg, majd Horváth Zoltán olimpiai   
 bajnok kardvívó emlékezett Gerevich Aladárra a 100 éve született hétszeres olimpiai  

bajnok vívóra, akinek aranyérmeit a család jóvoltából megtekinthették a jelenlévők. 
Az ünnepségen részt vett a Gerevich család és Jakabházyné Mező Mária főtitkár. Poór 
Gyula elnök és Miklós László titkár emléklapokat adtak át a közreműködőknek. 

November 19.  
            Kemény Ferenc napot rendezett az egri iskola, amely az idén ünnepli fennállásának  
            45. évfordulóját. Az intézmény 1996-ban vette fel a NOB alapító tagjának a nevét. A  
            Körcsarnokban tartott ünnepségen a diákok felidézték dr. Kemény Ferenc életútját,  
            majd az iskola énekkara adott műsort. Kékesi László igazgató méltatta a névadó  
            munkásságát. Kemény Ferenc díszjelvényt kaptak diákok, pedagógusok, szakemberek,  
            köztük a MOA főtitkára is. A szellemi olimpiai vetélkedőt a Zuglói Hajós Alfréd isko- 
            la csapata nyerte. Az ünnepségen részt vett az egri származású Ambrus Miklós  
            vízilabdázó olimpiai bajnok.            
November 19-20.  
            Tátralomnicra látogatott a MOA küldöttsége, ahol Frantisek Chmelar  a Szlovák 

Olimpiai Bizottság elnöke és Vladimir Cernusák profeszor, a NOB tiszteletbeli tagja 
köszöntötte a magyar delegációt. Jakabházyné Mező Mária mutatta be a magyar csapat 
tagjait, köztük az olimpiai bajnok Sákovicsné Dömölky Lidiát és Gedó Györgyöt, 
valamint  Géczi István ezüstérmes labdarugót, az olimpiai baráti körök elnökeit, 
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tagjait. Méltatta az immár „harmadik” kézfogás jelentőségét. Másnap Győr Béla 
vezetésével a Magas Tátrába látogattak és az ottani olimpiai klub tagjaival találkoztak. 

November 20. 
 A küldöttek 96%-ának bizalmát élvezte Borkai Zsolt a MOB tisztújító közgyűlésén,    
            ahol az olimpiai bajnokot választották elnökké A köztársasági elnökké választott dr.  

Schmitt Pál, aki 21 évig volt a testület vezetője, örökös tiszteletbeli elnök lett.. 
November 22. 

A Hídverő Olimpiai Baráti Kör Reviczkyné Köteles Erzsébet olimpiai bajnoknőt látta 
vendégül Neszmélyben, aki élménybeszámolót és  nagysikerű„gyakorlati” 
tornabemutatót tartott. A 86 éves bajnoknőt sok fiatal megirigyelhette! 

November 22.  
            A Csanádi iskola adott helyet a Mező Ferenc szellemi diákolimpia Zuglói döntőjének. 
            A vetélkedőt a Hajós Alfréd iskola csapata nyerte. Felkészítők Mucha Józsefné és  
            Tóth Attila.  
November 22.  
            A MOA Tanács ülését dr. Magyar Zoltán alelnök vezette. Fő téma a 25 éves                                                                    
            jubileumi ünnepség előkészítése volt. Jakabházyné Mező Mária ismertette és vitára  
            bocsátotta a forgatókönyvet. Jóváhagyták a külföldi vendégek programjait is. 
November 23.  
           Gyöngyösön, a baráti kör elnökségi ülésén a vezetőség választó közgyűlés előkészítése 
           szerepelt napirenden. Balázs Ernő elnök ismertette a beszámolót, amely rendkívül 
            mozgalmas időszakot tükröz. Szilágyi Erzsébet titkár a lebonyolítással járó teendőket   
            mondta el. Jelen volt Bozsik István alpolgármester is. 
November 25. 
            A Farkasréti temető Makovecz terméből katonai tiszteletadás mellett kísérték utolsó 
            útjára Simon Jánost, az Európa-bajnok kosárlabdázót, a római olimpia zászlóvivőjét, a  
            magyar kosárlabdasport legendáját. 
November 25.  
            A Csanádi olimpiai kör vendége volt Szabóné Orbán Olga, a kolozsvári születésű  
            olimpikon, aki  öt olimpiai részvételével, számos világbajnoki érmével, négy BEK  
            győzelmével a legeredményesebb román tőrvívó, aki Magyarországon él.  
November 26. 

Dr. Kamuti Jenő búcsúztatta Kovács Attila világbajnok, olimpikon kardvívót a 
Farkasréti temetőben, ahol fájó szívvel utolsó útjára kísértük. 

November 26. 
 Elhunyt Lendvayné Bognár Judit sokszoros magyar bajnoknő, csúcstartó olimpikon  
            súlylökő atléta. 
November 28. 
            A Magyar Olimpiai Akadémia megalakulásának 25 éves jubileuma alkalmából    
            rendezett emlékülés első felvonását az olimpiai iskolák tanulóinak  koszorúzása      
            jelentette. Az alapító Pierre Coubertin, dr. Kemény Ferenc, dr. Mező Ferenc, 
            Csanádi Árpád, dr. Hepp Ferenc, valamint az 56-os szabadságharc során életét vesztő   
            öttusázó, Hegedűs István testnevelő tanár szobránál tisztelegtek a fiatalok és a   
            hozzátartozók, dr. Patzauerné Mező Zsuzsa, Csanádi Árpádné és ifj. Hepp Ferenc   
            jelenlétében.             
            Aján Tamás visszatekintéssel kezdte ünnepi beszédét. Hangoztatta, hogy az akadémia 
            célja kezdettől fogva az olimpizmus értékeinek megismertetése és népszerűsítése, a   
            nevelés, a hagyományok ápolása volt és az egész országra kiterjedő tevékenységet  
            vállalt. Kiemelte, hogy a magyar akadémia huszonhatodikként alakult meg, s jelenleg  
            a legaktívabb nemzeti akadémiaként tartják nyilván. Az első elnök dr. Schmitt Pál, a    
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            jelenlegi Köztársasági elnök volt. Változó összetételben, de változatlan egységben  
            dolgoznak. Munkájuk elismeréseként 1999-ben a MOB Érdemérem kitüntetésben   
            részesültek. 

Isidoros Kouvelos, a NOA görög elnöke köszöntötte először a megjelent olimpia 
barátokat. Dr. Takács Ferenc professzor, dr. Szikora Katalin egyetemi tanár és  
dr. Printz János MOA tanácstagok magas színvonalú előadása után szemet 
gyönyörködtető „magyaros” műsor színesítette a tartalmas délelőttöt a TF zsúfolásig 
megtelt aulájában. Vastaps fogadta Dömötör Zoltán, az Olimpiai Bajnokok Klubja 
elnökét és a nagy számban jelen lévő olimpiai bajnokot és olimpikont.  

November 29. 
          „ A Szlovák Olimpiai Bizottság, az Európai Fair Play mozgalom, és a saját nevemben  
           szeretném megköszönni a meghívást a Magyar Olimpiai Akadémia negyed százados  
           jubileuma alkalmából rendezett ünnepségre” – írta Rácz Katalin, a magyar származású  
           pozsonyi tőrvívó olimpikon, az Európai Fair Play Bizottság elnökségi tagja.. 
November 29. 
 A SYMA csarnokban az Olimpiai Bajnokok Klubja a római, a moszkvai és a sydneyi   
            olimpia hőseire emlékezett. A nagy sikerek egy részét filmvetítésekkel  
            elevenítették fel. Dömötör Zoltán elnök és Borkai Zsolt, az újonnan megválasztott 

MOB elnök is köszöntötte az ünnepségen megjelent bajnokokat, érmeseket.  
 
December 
 
December 1. 
 Az MOB új elnöke Borkai Zsolt sikeresen mutatkozott be az Országgyűlés Sport-  
            bizottsága előtt. 
December 1. 
 Felavatták Kolonics György olimpai bajnok síremlékét a Farkasréti temetőben. A  

megjelent tisztelők sokasága előtt Angyal Zoltán és Gyulay Zsolt, a MOB alelnöke 
emlékezett a fiatalon elhunyt  kenusra. 

December 2. 
A Szent István Bazilikában búcsúzott több sportág számos világbajnoka, olimpiai 
bajnoka, olimpikonja és a birkózó társak Polyák Imre olimpiai bajnok birkózótól, 
a Nemzet Sportolójától. Az engesztelő szentmisét Kiss Rigó László érsek celebrálta. 
Dr. Schmitt Pál  Köztársasági elnök Polyák Imre a nyugalmazott rendőr ezredest 
posztumusz rendőr dandártábornokká léptette elő. 

December 2. 
            A Varjú Vilmos OBK közös vacsorával és műsorral egybekötött évzárót tartott a  
            Szent-Györgyi Albert iskolában. 
December 3. 

Lemhényi Dezsőre, az iskola névadójára emlékeztünk Sashalmon. A magas színvonalú 
sportbemutató után Hoffmann Károlyné igazgató asszony mutatta be az iskola elmúlt 
évi fejlődését, majd virágokat helyeztek el „ Butykó” mellszobra előtt a diákok és a 
vendégek. Tass Olga – a névadó felesége – a tornászpalántákkal szakmai „fórumot” 
folytatott. A fiúkat Kassai Viktor labdarúgó játékvezető VB élményeivel gazdagította. 

December 5. 
Mindenki örömére dr.Schmitt Pál Köztársasági elnök ugyanolyan közvetlen szeretettel 
köszöntötte érmes társait a hagyományos MOB által rendezett karácsonyi nyugdíjas 
összejövetelen, ahogy azt megszoktuk tőle az elmúlt években. 
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December 6. 
              Keszthelyen a Csik Ferenc OBK vezetőség választó közgyűlést tartott. Az alelnök,  
              dr. Iglódi   Endre ismertette a 2010-es év eseményeit. Az év közben elhunyt  
              dr. Nádasy Miklós helyett egyhangú szavazással Dósa Zsoltot, a Sportcsarnok,    
              igazgatóját választották, titkár Góta Imre tanár lett.  
December 7. 

Az Országgyűlés egyhangúlag döntött arról, hogy a Nemzet Sportolóinak létszámát 13 
főre emelik. Ezzel lehetővé vált, hogy Buzánszky Jenő és Grosics Gyula az 
aranycsapat labdarúgói együtt kapják meg a Nemzet Sportolója címet. 

December 9.  
Lemhényi Dezső sírjánál koszorúzott a MOB Hagyományőrző Bizottság nevében  
Jakabháyné Mező Mária, az Olimpiai Bajnokok Klubja elnöke Dömötör Zoltán, a 
Mező Ferenc alapítvány részéről Nagy József és Kiss Zoltánné és a Lemhényi iskola  
testnevelő tanára Markó Mihály. Lemhényiné Tass Olga hálásan köszönte a 
születésnapi megemlékezést. 

December 10. 
 Sátori Imre olimpiai bronzérmes labdarúgótól a Pesterzsébeti temetőben vettek végső  
            búcsút. 
December 11.  
            Kiss László úszó mesteredzőt 70. születésnapján köszöntöttük a TF-en. 
December 15. 
            Prof. dr. Takács Ferenc MOA tanácstag legújabb könyvének bemutatóját tartották 
            a Gázművek székházában. A „Hajrá GÁZ!” című kötet a Gázművek Munkás Testedző  
            Egyesület történetét dolgozza fel 1921-2010 között.  
December 16. 
            Szombathelyen a Palace Caféban Kulcsár Győző négyszeres olimpiai, háromszoros             
            világbajnok vívó, mesteredző volt a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző  
            Egyesület vendége.A Nemzet Sportolója a ’60-as és ’70-es évek kiemelkedő  
            párbajtőrvívó klasszisa  páratlanul eredményes sportpályafutásáról tartott  
            élménybeszámolót. 
December 17. 
            Gyöngyösön a város barátainak köre három évre tekintett vissza. A Városházán tartott  
            közgyűlésen Balázs Ernő elnök számolt be. Kiemelte a MOA-val való együttműködést 
            a tagság aktivitását a sokoldalú tevékenységek kapcsán (kulturális, sport rendezvé- 
            nyek). Bozsik István alpolgármester a kör web lapját dicsérte. A tagság egyhangúan  
            ismét Balázs Ernőt választotta elnökké. 
December 17. 
            A Várpalotai olimpiai kör Ösküre kihelyezett ülésén a helyi sportbarátokkal való  
            találkozás egy újabb olimpiai kör esetleges megalakulását célozta. Poór Gyula elnök 
            köszöntötte, Gyapay Zoltán polgármester üdvözölte a résztvevőket, majd Miklós 
            László titkár az év eseményeit ismertette, kiemelve a Gerevich kiállítást.    
December 17.  
            Lendvayné Bognár Judit atléta temetésén Győr Béla képviselte a MOA-t. 
December 17. 
            Kecskeméten mintegy 80 fő részvételével tartott bemutatót az olimpiai kör,  
            amelyen a sporttörténeti füzetek első kiadványát Heltai Nándor: A reneszánsz ember-  
            Bóbis Gyula az első kecskeméti olimpiai bajnok című munkáját indították útjára a  
            Bóbis Ildikó és a család többi tagjának jelenlétében. 
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December 17. 
             Platthy József születésének 110. évfordulóján Karancskeszi község általános  
             iskolája felvette a bronzérmes olimpikon (1936. Berlin, díjugratás) nevét, aki 
             a községben született. Az ünnepségen a Platthy család tagjai nevében dr. Szántay  
             Csaba professzor ismertette az olimpikon életének eddig nem ismert részleteit.  
December 18. 
            Csik Ferenc emlékversenyt rendeztek Keszthelyen. A névadóról elnevezett úszó-    
            versenyt a város iskolásainak hirdette meg az olimpiai kör. Az amatőr versenyen 
            közel 150 induló volt az óvodásoktól a senior korosztályig. A verseny lebonyolítását 
            dr. Iglódi Endre, a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör elnökhelyettese vállalta . 
December 21. 
             A MOA 25 éves jubileumi ülését értékelte a tanács Aján Tamás  
             elnökletével. Először a rendezvény eseményeit vettük sorra az előkészítő fázistól 
             az utómunkálatokig. A tanács minden tagja a vállalt feladatot teljes odaadással    
             elvégezte. Az olimpikonok, az olimpiai iskolák, olimpiai körök, a tanács volt tagjai 
             és számos meghívott véleménye alapján elmondhatjuk, hogy a méltó ünneplés volt! 
             Elnöki köszönet az együttműködőknek, elsősorban Babati Lajosnak, a MOB szerve-  
             zési és marketing igazgatójának. A jubileumi füzet kiadását a Szerencsejáték Zrt.  
             támogatta, a szerkesztése Vad Dezső munkáját dicséri.   
             Befejezésül a főtitkár asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Karancskeszi általános  
             iskolája Platthy József (lovas olimpikon 1936. Berlin) nevét vette fel, aki ebben a  
             Nógrád megyei községben született. 
December 22. 
             A  MOB Emlék- és Hagyományőrző Bizottsága évzáró ülésén dr. Magyar Zoltán  
             elnök megköszönte a Győr Béla által vezetett hagyományőrzők, a dr. Szabó Lajos 
             irányításával dolgozó múzeumi gyűjtők és a Kurdics Sándor vezetésével tevékeny- 
             kedő olimpiai bélyeggyűjtők eredményes munkáját. Az egyéni gyűjtők vezetője 
             Borovitz Tamás a továbbiakban nem vállalja ezt a feladatot, a bizottság később kéri 
             fel e feladatkörre alkalmas gyűjtőt. 
December 29. 
             Cegléden ünnepélyes keretek között a „ Sportmúzeumban” köszöntötték a 85.  
             születésnapját ünneplő Szondy István olimpiai bajnok öttusázót. Isten éltesse! 
December 29. 

A Farkasréti temetőben a fia, a család tagjai, Balczó András olimpiai bajnok, a Nemzet  
Sportolója, a KSI vezetői, a MOA tanács tagjai, a MOB Hagyományőrző Bizottság  
tagjai megemlékezést tartottak a 100 éve született Kocsis Mihály, a KSI megalapítója,   
sportvezető sírjánál. 

December 31. 
Életének 64. évében elhunyt dr. Nyerges Mihály a TF volt dékánja, tanszékvezető   
egyetemi tanár. Válogatott atléta, hosszú ideig a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkára  
volt és 15 évig tagja a MOB-nak.  

 
  
 
  


